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Regulamin 

 

Konkursu wiedzy o Gminie Pruszcz Gdański – edycja 2023 

 

§ 1. Przepisy ogólne 

 

1. Konkurs wiedzy o Gminie Pruszcz Gdański – edycja 2023 zwany dalej Konkursem, 

zorganizowany został z okazji 50 – lecia powstania Gminy Pruszcz Gdański. 

2. Organizatorem Konkursu jest Gmina Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1, 83-000 

Juszkowo. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych, których 

organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański. 

4. W Konkursie mogą wziąć udział również uczniowie klas VI-VIII zamieszkali na 

terenie gminy Pruszcz Gdański, a uczęszczający do szkół, których organem 

prowadzącym nie jest Gmina Pruszcz Gdański (np. uczęszczający do szkół 

niepublicznych lub do szkół położonych poza granicami Gminy Pruszcz Gdański). 

5. Informacje o Konkursie publikowane będą na stronie Urzędu Gminy Pruszcz 

Gdański: www.pruszczgdanski.pl 

6. Szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Pruszcz Gdański upublicznią 

treść Regulaminu Konkursu w siedzibie szkoły. 

7. Warunkiem przystąpienia do pierwszego oraz drugiego etapu Konkursu jest 

wyrażenie zgody na uczestnictwo w Konkursie poprzez złożenie "Zgłoszenia 

dziecka na konkurs wiedzy o Gminie Pruszcz Gdański – edycja 2023”. Zgłoszenie 

musi być czytelnie wypełnione i podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego 

dziecka. Zgłoszenie należy złożyć w szkole, w której odbędzie się pierwszy etap 

Konkursu najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2023 r. 

8. Uczniowie klas VI-VIII zamieszkali na terenie gminy Pruszcz Gdański, a 

uczęszczający do szkół, których organem prowadzącym nie jest Gmina Pruszcz 

Gdański (np. uczęszczający do szkół niepublicznych lub do szkół położonych poza 

granicami Gminy Pruszcz Gdański) przystąpią do pierwszego i drugiego etapu 

Konkursu w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ( 83-000 Juszkowo, ul. 

Zakątek 1). W tym przypadku "Zgłoszenia dziecka na konkurs wiedzy o Gminie 

Pruszcz Gdański – edycja 2023” należy złożyć w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański 

najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2023 r. Odpowiedzialność za dojazd dziecka 

(uczestnika Konkursu) do Urzędu Gminy Pruszcz Gdański ponosi rodzic/opiekun 

prawny. 

http://www.pruszczgdanski.pl/


9. Wzór "Zgłoszenia dziecka na konkurs wiedzy o Gminie Pruszcz Gdański – edycja 

2023” stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 

§ 2. Cel konkursu 

1. Celem konkursu jest: 

1)  promowanie i rozpowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o Gminie Pruszcz 

Gdański, o jej walorach przyrodniczych, turystycznych oraz związanych z 

rozwojem kultury i sportu, 

2) rozbudzenie zainteresowań uczniów „małą ojczyzną”, 

3) zachęcanie uczniów do przyszłego, aktywnego uczestniczenia w życiu 

regionu. 

§ 3. Zakres Konkursu 

1. Uczestnik Konkursu powinien posiadać wiedzę o Gminie Pruszcz Gdański, a w 

szczególności informacje o jej walorach przyrodniczych, turystycznych oraz 

związanych z rozwojem kultury i sportu. 

2. Wskazuje się, jako pomocne źródło informacji – stronę internetową Gminy 

Pruszcz Gdański (www.pruszczgdanski.pl) , a w szczególności zakładki:  

1) Gmina Pruszcz Gdański, 

2) Sołectwa, 

3) Kultura, 

4) Sport, 

5) Filmiki promujące Gminę Pruszcz Gdański, 

6) Informator Gminy Pruszcz Gdański. 

 

§ 4. Pierwszy etap Konkursu 

 

1. Pierwszy etap Konkursu odbędzie się w terminie od dnia 8 maja 2023 r. do dnia 

12 maja 2023 r., i zorganizowany będzie w gminnych szkołach podstawowych tego 

samego dnia.  

2. Informacja o dniu, miejscu i godzinie Konkursu zostanie umieszczona na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański: www.pruszczgdanski.pl  

3. Uczestnicy pierwszego etapu Konkursu otrzymają zestaw 25 pytań testowych  

jednokrotnego wyboru oraz 5 pytań otwartych, na które należy udzielić pisemnej 

odpowiedzi. Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź na pytanie testowe 

http://www.pruszczgdanski.pl/
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przydziela się 1 punkt. Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź na pytanie 

otwarte przydziela się od 1 do 3 punktów. 

4. Czas udzielenia odpowiedzi wynosi 50 minut. 

5. Pytania do pierwszego etapu Konkursu zostaną przygotowane przez Urząd Gminy 

Pruszcz Gdański i dostarczone w zaklejonej kopercie na dzień przed ogłoszoną 

datą Konkursu do każdej szkoły dla każdego uczestnika Konkursu. 

6. W dniu pierwszego etapu Konkursu każdy uczestnik Konkursu otrzyma zaklejoną, 

nienaruszoną kopertę zawierającą kartę z pytaniami. 

7. Nad przebiegiem Konkursu będzie czuwał nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora 

danej szkoły. 

8. Po zakończonym Konkursie karty z odpowiedziami wyznaczony przez Dyrektora 

danej szkoły nauczyciel przekaże niezwłocznie do Urzędu Gminy Pruszcz Gdański. 

9. Komisja Konkursowa wyznaczona przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański w składzie 

trzech osób dokona oceny pierwszego etapu Konkursu. 

10. Do drugiego etapu Konkursu przejdzie trzech najlepszych kandydatów z każdej 

szkoły oraz jeden kandydat wyłoniony spośród uczniów szkół, których organem 

prowadzącym nie jest Gmina Pruszcz Gdański. 

11. W przypadku, gdy liczba punktów za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego 

miejsca będzie odpowiednio taka sama, do drugiego etapu wejdą wszyscy 

kandydaci, którzy otrzymali taką samą liczbę punktów. 

12. Lista uczestników, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu Konkursu 

(zawierająca imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę szkoły do której uczęszcza 

uczeń) zostanie upubliczniona na stronie internetowej Urzędu Gminy Pruszcz 

Gdański: www.pruszczgdanski.pl , po wyrażeniu odrębnej zgody przez 

rodzica/opiekuna prawnego uczestnika Konkursu. W razie nie wyrażenia zgody, 

uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego pozyskania informacji u 

Organizatora o zajętej lokacie. 

 

§ 5. Drugi etap Konkursu 

 

1. Drugi etap Konkursu odbędzie się w terminie od dnia 12 czerwca 2023 r. do dnia 

16 czerwca 2023 r., i zorganizowany będzie w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański.  

2. Informacja o dniu i godzinie Konkursu zostanie umieszczona na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Pruszcz Gdański: www.pruszczgdanski.pl  
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3. Uczestnicy drugiego etapu Konkursu otrzymają zestaw 25 pytań testowych  

wielokrotnego wyboru oraz 5 pytań otwartych, na które należy udzielić pisemnej 

odpowiedzi. Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź na pytanie testowe 

przydziela się 1 punkt. Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź na pytanie 

otwarte przydziela się od 1 do 3 punktów. 

4. Czas udzielenia odpowiedzi wynosi 50 minut. 

5. Pytania do drugiego etapu Konkursu zostaną przygotowane przez Urząd Gminy 

Pruszcz Gdański. 

6. Nad przebiegiem Konkursu będzie czuwał pracownik Urzędu Gminy Pruszcz 

Gdański wyznaczony przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański. 

7. Komisja Konkursowa wyznaczona przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański w składzie 

trzech osób dokona oceny drugiego etapu Konkursu. 

8. W drugim etapie Konkursu komisja konkursowa wyłoni trzech kandydatów, którzy 

otrzymali największą liczbę punktów. W przypadku równej liczby punktów za 

zajęcie pierwszego miejsca, odbędzie się dogrywka. Każdy z uczestników otrzyma 

zestaw trzech pytań, na które udzieli ustnie odpowiedzi. Pytania będą punktowane 

w skali 0-3 punktów. Pierwsze miejsce zajmie ten uczestnik, który zdobędzie 

największą liczbę punktów. Uczestnik, który otrzyma mniejszą liczbę punktów 

zajmie automatycznie drugie miejsce. Komisja postąpi analogicznie w przypadku 

drugiego i trzeciego miejsca.                                                   

 

§ 6. Nagrody oraz ogłoszenie wyników Konkursu 

 

1. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w Konkursie zostaną 

wręczone nagrody. 

2. Za zajęcie pierwszego miejsca zwycięzca Konkursu otrzyma rower. 

3. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca uczestnicy Konkursu otrzymają upominki. 

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej sesji Rady Gminy Pruszcz 

Gdański zwołanej z okazji 50 - lecia powstania Gminy Pruszcz Gdański, która 

będzie transmitowana on-line na stronie https://pruszczgdanski.sesja.pl/portal/live. 

5. Nagrody za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w Konkursie wiedzy 

o gminie zostaną wręczone podczas uroczystych obchodów 50 - lecia powstania 

Gminy Pruszcz Gdański. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o dniu i 

godzinie ogłoszenia wyników Konkursu oraz wręczenia nagród na stronie 

internetowej www.pruszczgdanski.pl  

http://www.pruszczgdanski.pl/


6. Organizator Konkursu opublikuje imiona, nazwiska i informacje o laureatach 

konkursu oraz umieści te informacji na stronie internetowej 

www.pruszczgdanski.pl, Facebooku Gminy Pruszcz Gdański oraz w biuletynie 

Gminne Strony, po wyrażeniu odrębnej zgody przez rodzica lub opiekuna 

prawnego Uczestnika Konkursu. W przypadku nie wyrażenia zgody, Organizator 

opublikuje jedynie imię i miejscowość zamieszkania Laureata. 

7. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona na Facebooku Gminy 

Pruszcz Gdański w dniu rozstrzygnięcia konkursu. 

8. Wszelkie pytania można kierować  dzwoniąc pod nr tel. 58 692 94 33 

 

§ 7. Odwołanie od ogłoszonych wyników Konkursu oraz 

przechowywanie dokumentacji 

 

1. Każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo odwołania się od wyników Konkursu 

w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia. Odwołanie jest wnoszone do Urzędu Gminy 

Pruszcz Gdański na piśmie i jest rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Odwołanie 

może być wniesione przez uczestnika Konkursu lub przez jego rodzica/opiekuna 

prawnego i powinno zawierać uzasadnienie. Komisja Konkursowa rozpatruje odwołanie 

od wyników Konkursu w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania. 

2. Dokumentacja z przeprowadzonego Konkursu stanowi dokumentację o symbolu 

klasyfikacyjnym 4455 oraz o haśle klasyfikacyjnym „Olimpiady i konkursy edukacyjne”, o 

kategorii archiwalnej BE10. 

 

§ 8. Współadministrowanie danych osobowych 

 

1. Gmina Pruszcz Gdański jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu. 
2. Z chwilą przystąpienia do Konkursu, szkoła gminna (dalej Szkoła) uczestnicząca w 

organizacji Konkursu, staje się współadministratorem danych osobowych dzieci biorących 
udział w Konkursie, w zakresie danych: imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, szkoła 
oraz klasa uczestnika Konkursu. 

3. W odrębnym i własnym zakresie odpowiedzialności Szkoły należy:  
a. zbieranie właściwie wypełnionych zgłoszeń dzieci na Konkurs; 
b. przeprowadzenie pierwszego etapu Konkursu dla uczniów uczęszczających do Szkoły; 
c. przekazanie wypełnionych testów pierwszego etapu Konkursu do Organizatora w 

sposób gwarantujący bezpieczeństwo danych osobowych (poufność, integralność, 
dostępność); 

d. zapewnienie poprawności danych osobowych, o których mowa w ust. 2; 
e. zapewnienie dostępu do danych osobowych tylko osobom uprawnionym; 
f. realizacja obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe są zbierane 

przez Szkołę, w związku z uczestnictwem w Konkursie, w ramach działań wynikających 
z art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 
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dnia 27 kwietnia 2016 r.  (RODO) (klauzula informacyjna w zgłoszeniu dziecka do 
Konkursu); 

g. informowanie Organizatora Konkursu o żądaniach osób, których dane dotyczą na 
podstawie art. 15 - 22 RODO; 

4. Organizator Konkursu jest współadministratorem, który zapewnia: 
a. przeprowadzenie etapu pierwszego Konkursu dla dzieci zamieszkałych na terenie 

Gminy Pruszcz Gdański, a uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym 
nie jest Gmina Pruszcz Gdański (np. uczęszczający do szkół niepublicznych lub do 
szkół położonych poza granicami Gminy Pruszcz Gdański); 

b. przeprowadzenie drugiego etapu Konkursu dla wszystkich uczestników Konkursu; 
c. wyłonienie zwycięzców pierwszego oraz drugiego etapu Konkursu; 
d. dostęp do danych jedynie uprawnionym osobom, 
e. upoważnienie do przetwarzania danych osobowych członków komisji Konkursu; 
f. przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa regulującymi sposób 

archiwizowania informacji; 
5. Uczestnicy oraz nauczyciele mogą się skontaktować w sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu z inspektorem 
ochrony danych na adres e-mail: iod@pruszczgdanski.pl. 

6. Współadministratorzy ustalają, że: 
a. w zakresie wywiązywania się przez Współadministratorów z obowiązków dotyczących 

zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszania do organu 
nadzoru, właściwy będzie Współadministrator, który stwierdził naruszenie; 

b. w przypadku, gdy naruszenie zostanie stwierdzone przez obydwu 
Współadministratorów (np. gdy zostało zgłoszone obydwu Współadministratorom), to 
właściwy do wykonania obowiązków określonych w art. 33 - 34 RODO będzie ten 
Współadministrator, z którego działania bądź zaniechania naruszenie wynikło; 

7. Współadministratorzy są zobowiązani współpracować między sobą w zakresie spełniania 
obowiązków określonych w art. 33 - 34 RODO. W tym celu Szkoła zobowiązana jest 
niezwłocznie poinformować Organizatora Konkursu o każdym stwierdzonym naruszeniu 
ochrony danych osobowych, podjętych w związku z naruszeniem krokach, treści 
zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu w związku z naruszeniem oraz 
niezbędnych informacji w tym zakresie; 

8. Współadminsitratorzy ustalają, że: 
a. każdy Współadministrator odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w 

związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na 
Administratora; 

b. każdy Współadministrator odpowiada za szkody spowodowane niezastosowaniem 
właściwych środków bezpieczeństwa; 

c. Współadministrator dopuszczający się naruszenia przepisów RODO lub innych 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego jest zobowiązany, w ramach swojej 
odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, do współpracy z drugim 
Współadministratorem w razie postępowania przed organem nadzorczym lub sporu 
sądowego z podmiotem danych osobowych; 

d. Współadministratorzy ustalają, że w przypadku zgłoszenia żądania dotyczącego 
realizacji praw wynikających z RODO, Współadministrator, który takie żądanie 
otrzymał, odpowie na to żądanie, o ile jest właściwy, powiadamiając drugiego ze 
Współadminsitratorów o żądaniu i udzielonej odpowiedzi. Gdy Współadministrator, 
który otrzyma żądanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie jest właściwy do 
udzielenia odpowiedzi, przekaże żądanie Współadministratorowi właściwemu 
niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania żądania. 
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ZGŁOSZENIE DZIECKA NA KONKURS WIEDZY O GMINIE PRUSZCZ GDAŃSKI – edycja 2023 

 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………. 

Szkoła i klasa: ………………………………………………………………. 

Miejsce zamieszkania (wpisać tylko miejscowość)………………………………………………... 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Konkursie wiedzy 

o Gminie Pruszcz Gdański - edycja 2023, zwanym dalej  „Konkursem”. 

Oświadczam,  że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu. 

 

 Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez 

Organizatora Konkursu: 

 na stronie www.pruszczgdanski.pl* 

 na stronie Facebook* 

 w Biuletynie Gminne Strony* 

 na stronie internetowej szkoły gminnej* 

 Nie wyrażam zgody na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka przez 

Organizatora Konkursu. 

 

 Wyrażam zgodę na upublicznienie imienia i nazwiska, nazwy szkoły, klasy oraz wyniku 

Konkursu przez Organizatora Konkursu w rankingu: 

 na stronie www.pruszczgdanski.pl* 

 na stronie Facebook* 

 w Biuletynie Gminne Strony* 

 na stronie internetowej szkoły gminnej* 

 Nie wyrażam zgody na upublicznienie imienia i nazwiska, nazwy szkoły, klasy oraz 

wyniku Konkursu przez Organizatora Konkursu.  

 

*należy zaznaczyć właściwe 

 

……………………………………………………………………… 

 Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Klauzula informacyjna: 

a)  Administratorem danych jest Organizator - Gmina Pruszcz Gdański, z siedzibą przy ul. Zakątek 1, 

83-000 Juszkowo. Adres e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl, tel. 58 692 94 00. 

b) Dla uczestników pierwszego etapu uczęszczających do szkoły gminnej współadministratorem 

jest Szkoła, do której uczęszcza Uczestnik Konkursu. 

c) Kontakt z inspektorem ochrony danych w sprawach dotyczących RODO: 

iod@pruszczgdanski.pl . 

d) Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i ogłoszenia wyników 

Konkursu, w tym promocji gminy. 

e) Podstawą przetwarzania danych osobowych są: 

- art. 6 ust. 1 lit. e) RODO* w związku z promowaniem gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 

ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2023 poz. 40) 

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO* w przypadku wyrażenia zgody na upublicznienie wizerunku (w związku 

z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2509)) oraz 

imienia i nazwiska, szkoły i wyniku konkursu na stronie internetowej Organizatora w celu 

upublicznienia rankingu na stronach internetowych. 

f) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie, a w 

konsekwencji możliwości uczestniczenia w konkursie. Zgoda na rozpowszechnienie danych 

osobowych jest dobrowolna i nie wpływa na możliwość wzięcia udział w Konkursie. Brak 

wyrażenia zgody na upublicznienie danych w rankingu on-line uniemożliwi upublicznienie 

wyniku dziecka na stronach internetowych.  

g) Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa oraz Jednolitym Rzeczowym 

Wykazem Akt. Dane podane w zgłoszeniu będą przechowywane przez okres 10 lat, po tym 

czasie zostaną usunięte. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą 

przechowywane do momentu zakończenia celu lub wycofania zgody. Dane osobowe zawarte 

w protokołach będą przechowywane na podstawie przepisów prawa (kategoria archiwalna 

BE10). 

h) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby, które zapoznają się z publikacjami 

związanymi z Konkursem oraz osoby korzystające z naszych profili społecznościowych oraz strony 

internetowej. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi, np. usługi informatyczne. 

i) Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania  ich kopii, 

sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych (ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).  

j) Ponadto, macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze 

zgody można poprzez zgłoszenie tego Organizatorowi Konkursu lub Szkole. Konsekwencją 

wycofania się ze zgody jest konieczność usunięcia opublikowanych danych osobowych ze 

strony Facebook oraz strony internetowej szkoły. 
„RODO”- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz L 127 z 23.05.2018, str. 

2 z późn. zm.) 
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TERMINY 

 

1. Do dnia 28.04.2023 r. złożenie "Zgłoszenia dziecka na konkurs wiedzy o Gminie 

Pruszcz Gdański – edycja 2023”, deklarację może dostarczyć rodzic (prawny 

opiekun dziecka) lub sam uczeń, deklarację należy złożyć w gminnej szkole do 

której uczęszcza uczeń, natomiast uczniowie uczęszczający do innych szkół 

składają deklarację w Urzędzie Gminy (Juszkowo ul. Zakątek 1); 

2. Od dnia 8 maja 2023 r. do dnia 12 maja 2023 r. – przeprowadzenie pierwszego 

etapu Konkursu (w gminnej szkole do której uczęszcza uczeń, natomiast 

uczniowie uczęszczający do innych szkół - w Urzędzie Gminy Juszkowo ul. 

Zakątek 1); 

3. Od dnia 12 czerwca 2023 r. do dnia 16 czerwca 2023 r.– przeprowadzenie 

drugiego etapu Konkursu (w Urzędzie Gminy, Juszkowo ul. Zakątek 1). 

 

 

 

 

 

 

                     


